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MĚSTO PÍSEK
6. ročník11. – 13. 5.

2012

11.05. 10:00  Loutkové představení „Tam kde žijí divočiny“, divadlo 
„Loutky v nemocnici“

  12:00-16:00  Dílna „Vařečkové a ponožkové loutky“ - výroba vese-
lých loutek z vařeček a ponožek, materiál si můžete při-
nést nebo zakoupit v knihovně.

  Pořádá Městská knihovna Písek

  Městská elektrárna (Podskalí 2537)
 11.-12.05.  Otevřeno 9:00-22:00, 13.05. 9:00-16:00; dále úschovna 

zavazadel, půjčovna kol, lodiček a šlapadel, možnost 
opékání špekáčků

  Výstupy na věž Děkanského kostela (Bakaláře)
  11.-13.05.  Výstupy každou hodinu mezi 13:00 a 17:00, rezervace na 

www.icpisek.cz/php/vez/

   Prácheňské muzeum (Velké náměstí 114)
  11.-13.05.  Otevřeno 9:00-18:00

   Památník Adolfa Heyduka (Tyršova ulice 438)
 11.-12.05.  Otevřeno 9:00-12:00, 13:00-17:00

   Galerie Sladovna (Velké náměstí 113)
  11.-13.05.  Otevřeno 9:00-18:00

   Divadlo Fráni Šrámka (Tylova ulice 69)
  10.05. 19:30  Jan a František Nedvědovi

vstupné
Pořádá Centrum kultury Písek, o.p.s.

   Kulturní dům - zahrada (nábřeží 1. máje 1605)
 11.-13.05.  Prodejní výstava okrasných květin, dřevin, bylinek

12.05. 19:00  Recitační pásmo skupiny Knofl ík, vstupné 20 Kč
13.05. 14:00 a 15:30  Pohádkový svět Ladislava Horníka, autorské pohádky 

píseckého rodáka sepsané pro loutkový spolek Nitka, 
vstupné 20 Kč

  Pořádá Loutkový spolek Nitka

12.05. 13:00-17:00  Pohádkový les 2012, putování pro rodiče s dětmi, na tra-
se 12 stanovišť s plněním pohádkových úkolů, poslední 
start v 16:00, na místě se vybírá startovné; doprovodný 
program - divadlo, kapela, výtvarné dílny, malování na 
chodník, pískoviště; občerstvení 

  Pořádá Mateřské centrum Kvítek, Tábornický klub Písek 
a Dům dětí a mládeže Písek

12.05. od 10:00  Turnaj v plážovém volejbale smíšených dvojic, přihláš-
ky do 10.05.2012 na mail: slavik.jaromir@seznam.cz

  Pořádá TJ Sokol Písek, oddíl volejbalu

Městská knihovna 
(Alšovo náměstí 85)

Doprovodný program

Divadélko Nitka (Bakaláře 43/6)

Park Na Trubách
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ca od 1. května  Tvorba soch z písku na námět „Písek - město fi lmu“ 
a “Žijeme v památkách“

12.05.  11:00  Vernisáž soch z písku, hudební doprovod Roman Dragoun
  V případě příznivých podmínek zůstanou sochy umístě-

ny na náplavce ca do konce srpna 2012. Na další sochu se 
také můžete těšit na Europromenádě v blízkosti Městské 
elektrárny.

  Sochy realizuje Art Kodiak s.r.o. 

12.05. 11:00-19:00  Draci mezi mosty, tréninky a jízdy pro veřejnost, při-
hlášky týmů do 11.05.2012 na www.draci-lode.cz

13.05. 10:00-17:00  Draci mezi mosty, závody dračích lodí (zahájení závodu 
v 9:45, vyhlášení výsledků v 17:00 na pódiu v Palackého 
sadech), o přestávkách jízdy pro veřejnost

  Pořádá Sport Agency Altis

11.05. 16:00  Jarní zpívání mladých zpěváčků
 19:00  Cantates Scholari a hosté

  Pořádá Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek

12.05. 18:00  Klavírní recitál Romana Rauera, 
vstupné 50 Kč, děti zdarma

  Pořádá Centrum kultury Písek, o.p.s.

12.05. 20:30  Na Cipískovišti se SOŠ a SOU Písek, soutěž CIPÍSEK 
ZNALEC FILMU.

 22:00  Afterparty - společná oslava výročí 130 let SOŠ a SOU 
Písek a 25 let kapely Good Company

  Večerem provází pedagog školy Vratislav Měchura.

  Pořádá SOŠ a SOU Písek a kapela Good Company
 
13.05. 13:00-17:30  Zábavné odpoledne pro děti „Cipísek 2012“, dětské 

soutěže o ceny starosty města Písek, soutěže Cipísek 
tanečník, Cipísek zpěváček a Cipísek šikulín; program 
doplní „Možná přijde i kouzelník“ a vítězové největ-
ší pěvecké soutěže v Jihočeském kraji „Český talent 
2010“.

  Pořádá Petr Jirotka - Music Product s.r.o.

11.05.  Dílna: Animace bez kamery aneb ilustrace trochu jinak, 
dílny reagují na osobnost Radka Pilaře a děti při nich 
rozhýbají vlastní obrázky. Děti do 15 let vyrábějí šoupát-
ka - plošný mechanismus z připravených dílů, ve kterém 
se pohybuje šoupátko s překvapením. Účastníci nad 15 
let kreslí fl ipbooky - jednoduché kreslené animace - 40 
fází jednoduchého pohybu do bločků. Lektoři: Klára 
a Vojtěch Domlátilovi (občanské sdružení Ilustrátoři) 
a Markéta Souhradová (studentka Fakulty umění a de-
signu Univerzity J.E.Purkyně).  Vstupné 30 Kč.

  Pořádá Sladovna Písek, o.p.s.

11.05. 20:00-04:00  BLUE SUEDE - Tea Jay Ivo, rockenroll, oldies a latino 
party, vstupné dobrovolné

12.05. 20:00  Futur Swing (gypsy jazzový kvartet vycházející z hu-
debního dědictví belgického kytaristy Django Reinhar-
dta - evropská odpověď na americký swing 30. let; slo-
žení: dvě kytary, basa, housle a zpěv)

   do ranních hodin swingová párty DJ Victor
   vstupné dobrovolné

  Pořádá občanské sdružení 2/4

11.05. 9:00-11:30  Hrajeme si na Cipískovišti, soutěže ve stavění hradů 
pro děti z mateřských škol, zábavný program Inky Ry-
bářové „Sluníčko pro maminku“ - pořad, ve kterém 
společně s Inkou a jejími písničkami oslavíme svátek 
všech maminek a poděkujeme jim za jejich lásku a péči; 
můžeme jim ve školce i něco nakreslit a předat jí obrá-
zek v parku s Inkou. Místo konání: U Schrenkova pavilo-
nu.

 13:30-15:30  Soutěže ve stavění hradů  
  14:00  Sněhurka a sedm trpaslíků, taneční vystoupení dětí 

z kroužku Čmelda, taneční vystoupení na motivy písnič-
ky z Večerníčku

 14:15  Hrajeme si s Tomem a Jerrym
 15:30  Vyhodnocení soutěží ve stavění hradů
 15:45  Vystoupení žáků ZUŠ Písek - pásmo „O jídle“, tančí 

Folklorní taneční soubor PÍSEČÁNEK, doprovází lidová 
muzika PARKÁNEK

 16:45  Baví vás TCS LOUISIANA Písek - vystoupení s výukou 
Line dance a country tanců - zatančete si s mistry světa; 
vystoupí také Louisiánek

  18:00  AC SOLE
  18:15  Harmony Wellness Club Písek - exhibiční vystoupení
 19:50  TC ZIP Písek
  20:00  Krucipüsk, koncert

  Pořádá Centrum kultury Písek, o.p.s.
 
12.05. 8:00-14:00  ROBOTEM ROVNĚ aneb autíčka v parku, 4. ročník sou-

těže robotů a autíček. Registrace od 8:00, starty v par-
ku u pošty v 9:00, 10:30 a 12:00, soutěží se na hlavní 
parkové cestě od pošty až k řece, vyhlášení ve 14:00 
v divadelní kavárně. Přijďte s vlastním autíčkem!

   Pořádá Radioklub Písek, podrobnosti soutěže na 
http://kufr.cz

 9:00-12:00  VYZKOUŠEJTE SI SPORTY - aikido, basketbal, casting 
sport, fotbal, frisbee, judo; vhodné pro děti do 10 let, 
start u skautského teepee v sadech

   Pořádají sportovní oddíly: Casting Písek, FC Písek, Junák, 
svaz skautů a skautek ČR, středisko Stínadla Písek, SK Po-
licie Písek, TJ Sokol Písek, oddíl basketbalu a frisbee

 14:00-17:00  Cipískovo pohádkové odpoledne - divadelní společ-
nost JÁ TO JSEM (Víťa Marčík junior a Adam Berger) 
- pohádky: 14:00 PINOCCHIO, 15:15 ELIŠČINY POHÁDKY, 
16:15 PINOCCHIO; v přestávkách mezi pohádkami vy-
stoupení TC ZIP (14:45 a 16:00)

  17:00  Lenka a Lucie Vavříkovy, mažoretky
  17:10  AC SOLE o.s., taneční vystoupení
  20:00  Jakub Smolík s kapelou, koncert

  Pořádá Centrum kultury Písek, o.p.s.
 
13.05. 9:00  Písecká čtyřka, dechová hudba
 9:45  Zahájení závodu dračích lodí
 10:00  Písecká čtyřka, dechová hudba
 11:30  Sborissimo, koncert pěveckého sboru 

10.5. 17:30  Čtyři slunce, nejnovější fi lm Bohdana Slámy natáčený 
v píseckém regionu, vstupné: 70 Kč 

11.05. 15:00  Exklusivní historické snímky Písku a okolí z Národního 
fi lmového archivu v Praze: V AUTU KŘÍŽEM KRÁŽEM 
JIŽNÍMI ČECHAMI (10 minut, němý dokument z r. 1931); 
PÍSEK - MĚSTO NAD OTAVOU (40 minut, němý fi lm z r. 
1925); PÍSEK – obrazy z historie (5 minut, 1921); hudební 
doprovod Roman Kopřiva; vstupné 30 Kč

 17:00 V peřině, 3D projekce, vstupné 30 Kč
  19:00 Trhák, vstupné 20 Kč
12.05. 10:00  V peřině, 3D projekce, vstupné 30 Kč
 17:00  Kluci na řece, vstupné 20 Kč, promítání předchází křest 

knihy Václava Junka „Písek ve stříbrném větru“ s mož-
ností jejího zakoupení

 19:00  Exklusivní historické snímky Písku a okolí z Národní-
ho fi lmového archivu v Praze: REKLAMA NA PÍSECKÉ 
PAPÍRNICTVÍ (5 minut, r. 1940); JIŽNÍ ČECHY (55 minut, 
němý fi lm z r. 1927); hudební doprovod Roman Kopřiva; 
vstupné 30 Kč

13.05. 16:00  Exklusivní historické snímky Písku a okolí z Národního 
fi lmového archivu v Praze: PÍSEK – obrazy z historie (5 
minut, 1921); V AUTU KŘÍŽEM KRÁŽEM JIŽNÍMI ČECHA-
MI (10 minut, němý dokument z r. 1931); PÍSEK - MĚSTO 
NAD OTAVOU (40 minut, němý fi lm z r. 1925); REKLA-
MA NA PÍSECKÉ PAPÍRNICTVÍ (5 minut, r. 1940); JIŽNÍ 
ČECHY (55 minut, němý fi lm z r. 1927); hudební dopro-
vod Roman Kopřiva; vstupné 50 Kč

 19:00  Měsíc nad řekou, vstupné 20 Kč

   Pořádá Centrum kultury Písek, o.p.s.

Náplavka řeky Otavy 
u Kamenného mostu

Nábřeží 1. máje mezi 
Kamenným a Novým mostem

Koncertní síň Trojice
(Svatotrojická ulice)

Městský ostrov

Sladovna (Velké náměstí 113)

π CLUB (Velké náměstí 114)

Palackého sady

Kino Portyč (Čechova ulice 406) 
„Písek ve fi lmu“

 13:00  Dechová hudba města Písku
  15:00  MAŽORETKY DOMA 6, vystoupení píseckých mažore-

tek
 17:00  Vyhlášení výsledků závodu dračích lodí  
  19:30  Toxique, koncert

  Pořádá Centrum kultury Písek, o.p.s.   
 
11.-13.05.  FRISBEE, informační stánek včetně praktické části - 

ukázky, soutěže, discgolf, volné házení, půjčování dis-
ků, komentovaný exhibiční zápas

  Pořádá TJ Sokol Písek, oddíl frisbee

9:00-11:00
(pro školy)
13:00-17:00

(pro veřejnost)

CASTING

 

VE SPOLUPRÁCI S: 
Agentura LIVE | Art Kodiak s.r.o. | Centrum kultury 

Písek | Dům dětí a mládeže Písek | Mateřské centrum 
Kvítek o.s. | Městská knihovna | Loutkový spolek Nitka 
| Občanské sdružení 2/4 | Radioklub Písek | Sladovna Pí-
sek o.p.s. | Sport Agency Altis | Tábornický klub Písek | 
Základní umělecká škola Písek | Casting Písek | FC Písek 

| Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Stínadla 
Písek | SK Policie Písek | TJ Sokol Písek, oddíl basketba-

lu, oddíl frisbee, oddíl volejbalu

Vstupné zdarma (výjimky uvedeny). 
Změna programu vyhrazena,
aktuální informace najdete na 

www.cipiskoviste.cz


